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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng  

cuối năm 2021 công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án  

trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị 

sơ kết để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng 9 

tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. UBND huyện 

trân trọng kính mời: 

I. Thành phần:  

1. Thường trực Huyện ủy; 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện (theo Quyết 

định 3642-QĐ/HU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc); 

5. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, 

Hợp Thành, Thụy Hùng, Phú Xá, Hồng Phong, Gia Cát. 

6. Lãnh đạo Ban Quản lý DAĐTXD huyện Cao Lộc. 

7. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

8. Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn. 

9. Đại diện lãnh đạo Công ty CPĐT Bác Nguyên Lạng Sơn 

10. Đại diện lãnh đạo Công ty CP Hoá Dầu Quân đội 

11. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Cương 

II. Thời gian, địa điểm:   

1. Thời gian:  Bắt đầu lúc 14 giờ,  ngày  06 tháng  10  năm  2021. 

2. Địa điểm: Tại phòng họp số 1 - UBND huyện Cao Lộc. 

III. Phân công chuẩn bị 

1. Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị nội dung chương trình, pho to dự thảo 

báo cáo phát cho các thành phần tại cuộc họp, phối hợp Văn phòng 

HĐND-UBND huyện chuẩn bị công tác hậu cần. 



2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp Trung tâm PTQĐ 

chuẩn bị hội trường, market, công tác hậu cần phục vụ Hội nghị; 

Ghi chú: Đề nghị các thành phần dự họp chấp hành tốt các quy định về 

phòng, chống dịch Covd-19. 

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, các thành phần đến dự 

họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Như thành phần mời; 

- Trung tâm PTQĐ huyện;    

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.                                                                                
 

CHỦ TỊCH  

                      

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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